
 

ই ারন াশনাল কােলক টভ ইন সােপাট অফ িফশ ওয়াকাস (ICSF) 
িশ কেদর জাতীয় িশ ণ (TOT) ওয়াকশপ 
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অিধেবশেনর  িশেরানাম এবং আেলাচনার  

অিধেবশন ১ 
উপ াপনা ১ 
 
িশেরানাম: অভ রীণ মৎস  ে   অ াে েসর অিধকার, ময়াদ এবং শাসন 
 
িরেসাস পারসনঃ ডঃ িভিভ সু নান 

 
 
( ধানত জেলেদর উে েশ ) 
 
 
১. আপনার মেত, অভ রীণ মৎস  স েদর ব ব াপনা ও পিরচালনায় সরকারী, বসরকারী খাত 
এবং সমবায় খােতর ভূিমকা িক হওয়া উিচত? 
২. জীবন-জীিবকা র া এবং মৎস জীবীেদর আেয়র উ িতর জন  আপিন সরকােরর কাছ থেক 
নীিতগত পযােয় কী হ ে প চান? 
৩. অভ রীণ জেলেদর মুেখামুিখ িতন ট ধান সমস া িক িক? 
 
( ধানত সরকারী সং া েলােক উে শ  কের) 
 
4. জলাশেয় মাছ ধরার অিধকার ব েনর িবষেয় সরকােরর নীিত কী হওয়া উিচত? 
5. জলাধার, বল এবং নদী সািরত ব েদর জন  িনলাম করা বা নীয়? হ া ঁবা না হেল কন? 
 
উপ াপনা II 
 
িশেরানাম: অভ রীণ মৎস  স েদর অ াে েসর অিধকার: আইিন এবং ািত ািনক 
দৃ েকাণ। 
 
িরেসাস পাসন: ডঃ গেণশ চ  
 

 
 



১.স েদর অ াে েসর ে  মৎস জীবী/মৎস জীবী স দায়েক অ ািধকার 
 
২. িবিভ  রােজ  িল জং নীিত। নীিতগত সম েয়র জ ির েয়াজন রেয়েছ 
 
৩. ভারেত সমবায় মৎস  শাসেনর জন  চ ােল । াথিমক মৎস জীবী সমবায় সিমিতর সং ার 

েয়াজন 
 
উপ াপনা III 
 
িশেরানাম: ভারেতর নদী-বন া সমভূিমেত শাসন সং া   মৎস   : অ াে স, 
অিধকার, অিধকার এবং দািয়  
 
িরেসাস পাসন:ডঃ নিচেকত কলকার 
 

 
 
১. নদীব  মৎস    থেক জেলেদর ত এবং অিবরত ােনর সােথ, এই িসে ম িলর 
শাসন এবং ময়ােদর ভিবষ ত কী হেব? 
 
২. নদীব র মৎস  ে  , এমন সূচক রেয়েছ য এই ব ব া ট অেনক অ েল এক ট "অপরাধী 
রাজৈনিতক অথনীিতেত" পা িরত হে । এই চ ােল  মাকােবলায় রা য় িত ান এবং 

ানীয় স দােয়র ভূিমকােক কীভােব ক াপচার িফশািরজ পিরচালনা করা উিচত? 
 
৩. নদীব  মৎস  ে  জন  সমবায় িত ান িলর কাযকািরতা কীভােব পুন ীিবত করা 
যেত পাের, যােত এই মৎস  ে  বড় ধরেনর উ ু -অ াে স িবেরাধ িল মাকােবলা করা 

যায়? 
 
উপ াপনা IV 
 
িরেসাস পাসন: ডাঃ সা ানু চ বত   
  
িশেরানাম: প মব  সু রবন এবং এর ু  আকােরর মাছ ধরার স দায়—এক ট ত 
আেলাচনা 
 
অিধেবশন ২ 
 
িরেসাস পাসনঃ ডাঃ অন ন।  
 
িশেরানাম: PMMSY, অভ রীণ মৎস  ে র  জন  সরকারী ব য় 
 

 



১. আপিন িক PMMSY বা অন  কােনা ি েমর অধীেন কােনা সহায়তা/সুিবধা পেয়েছন? যিদ 
তাই হয় তার িবশদ িববরণ এবং যিদ না হয়, তার কারণ। 
 
২. আপিন (এবং আপিন য মৎস জীবী/কৃষক/স দােয়র িতিনিধ  কেরন) িক  আপনার 
রােজ  অভ রীণ মৎস  / জলজ চােষর জন  উপল  ি ম এবং সুিবধা িল স েক সেচতন? 
 
৩. যিদ আপনােক মৎস  দ র (রাজ /ইউিনয়ন) থেক েয়াজনীয় িতন ট পূণ ধরেনর 
সহায়তা িচি ত করেত বলা হয়, তাহেল স িল কী হেব? 
 
অিধেবশন ৩ 
 
িরেসােস পাসন:  ডাঃ িদলীপ কুমার 
 
িশেরানাম: অভ রীণ মৎস  ও জলজ পালন নীিতর উপাদান যা ািবত জাতীয় মৎস  
নীিতেত অ ভ র যাগ  


